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-------------------------------------------------------------------------------------- -1ماهٌة المشروع  :توضٌح كٌفٌة اختٌار الطلبة لفكرة الموضوع الذي ٌتم تنفٌذه
على مراحل وتكلٌفهم بتقدٌم عناوٌن بالتعاون مع التدرٌسً المشرف لبلورة الفكرة
وصٌاغة العنوان الرئٌسً للعمل الفنً  ،ومالئمة عنوان العمل الفنً مع عنوان
البحث النظري الذي ٌقدمه الطلبة .
 -2مناقشة الموضوعات التً حددها الطلبة لمشروعاتهم الفنٌة  ،ومساعدتهم للوصول
الختٌار الصٌاغة النهائٌة للموضوعات التً ٌنفذها الطلبة بما ٌتناسب مع
االمكانٌات الفنٌة لكل طالب واالتفاق علٌها.
 -3الطلب من كل طالب بتقدٌم دراسات تخطٌطٌة بقلم الرصاص للفكرة النهائٌة
للموضوعات.
 -4مناقشة الدراسات المقدمة بقلم الرصاص من اجل تقوٌمها.
ٌ -5قدم الطلبة الموضوع نحو تخطٌط متكامل بقلم الرصاص بما ٌتوافق مع فكرته
االساسٌة .
 -6استمرار متابعة تنفٌذ الموضوع بتخطٌط متكامل بقلم الرصاص.
 -7تقدٌم المالحظات النهائٌة للموضوع .
 -8االنتهاء من الموضوع وتقدٌمه بقلم الرصاص بشكله النهائً من ناحٌة استخدام
المنظور الفنً وتحدٌد الظالل ومصدر الضوء والنسب العامة لعناصر الموضوع
.
ٌ -9قوم الطلبة بتنفٌذ الموضوع باأللوان المائٌة على ورق مخصص للرسم باأللوان
المائٌة وبمقاس موحد  55* 35سم
 -15استمرار الطلبة بتنفٌذ الموضوع باأللوان المائٌة على الورق قٌاس 55*35
سم  ،ومتابعتهم من قبل التدرٌسً المشرف وتقدٌم المالحظات بخصوص األلوان
المائٌة المستخدمة و تقٌات استخدامها .
 -11متابعة استمرار برسم الموضوع باأللوان المائٌة وتقدٌم المالحظات عن انواع
الفرش الخاصة باأللوان المائٌة وتقنٌات استخدام احجامها على الورق وكٌفٌة
استخدام كل حجم فً المساحة المناسبة لها.
 -12االنتهاء من رسم الموضوع باأللوان المائٌة على الورق قٌاس  55*35سم
وتقدٌمها مع الموضوع المنفذ بقلم الرصاص الى لجنة تقٌٌم المشروع لوضع
الدرجات علٌهما وتدوٌن المالحظات الضرورٌة على بعض األعمال اذا دعت
الحاجة لذلك لفائدة اتمام العمل النهائً بشكل افضل.

 -13بعد وضع الدرجات على اعمال الطلبة المنفذة بقلم الرصاص وباأللوان المائٌة
ٌتم ارجاع العملٌن للطلبة من أجل تنفٌذ العمل النهائً .
 -14بعد التبلٌغ المسبق للطلبة ٌقوم الطلبة بالبدء بتنفٌذ للعمل على لوحة من القماش
المعد للرسم باأللوان الزٌتٌة ( الكانفاس) باستخدام الفرش الخاصة باأللوان الزٌتٌة
مع كٌفٌة وضع األلوان على البالٌت وارشادهم عن كٌفٌة استخدام المخفف المثالً
لأللوان الزٌتٌة وتقنٌات استخدامها.
 -15استمرار الطلبة برسم العمل الفنً باأللوان الزٌتٌة مع تقدٌم المالحظات من
قبل التدرٌسً المشرف .
 -16االنتهاء من العمل المنفذ باأللوان الزٌتٌة بقٌاس  55*35سم .
 -17عطلة ربٌعٌة
 -18عطلة ربٌعٌة
ٌ -19قوم الطلبة بتنفٌذ الموضوع النهائً للطلبة باأللوان الزٌتٌة على القماش
المحضر للرسم باأللوان الزٌتٌة ( الكانفاس) وبقٌاس  125 * 155سم
ٌ 26 -25تم استمرار الطلبة برسم العمل النهائً لغاٌة ثمانٌة اسابٌع مع استمرار
التدرٌسً المشرف على متابعة اعمال الطلبة الذٌن ٌقوم باإلشراف علٌهم خالل
الفترة المحددة ولغاٌة اتمام العمل النهائً وتقدٌمه الى لجنة تقٌٌم المشارٌع فً فترة
تقٌٌم أعمال الطلبة.
 35 -27تقٌٌم أعمال الطلبة من قبل لجنة متخصصة من التدرٌسٌٌن فً القسم بموجب
أمر اداري بتسمٌتها لتقٌٌم األعمال النهائٌة لمشروع التخرج التشكٌلً .

